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  چکیده

تصادفی در سه  طرح کامالبرروي ده رقم و الین پیشرفته گندم به صورت فاکتوریل در قالب  یآزمایشبه منظور بررسی محتواي کلروفیل،
 :الین پیشرفته گندم شامل 10و ) ظرفیت زراعی% 35 ،%60 ،%85(سطح کم آبی  3فاکتورهاي آزمایش شامل . تکرار اجرا شد

1(Oroum)،2 (Zareh)،3 (Mihan) ، 4)Zrn/ Shiroodi/ 6/ Zrn/ 5/ Omid/ 4/ Bb/ Kal/ Ald/ 3/ Y50 E/ Kal 3/ Emu(، 
5)Jagger "sib"/ 3/ Lagos-7// Guimatli 2/ 17(، 6)Solih(، 7)Gupra-1/ 3/ Crocl/ Ae. Squarrosa(224)//2 opata/ 

4/Pantheon(، 8 )Fin/ Acc/ Ana/ 3/ Pew"s" 4/ F 12.71/ Coc/ Cno 79 2/5/Catbird(، 9)Corne lius(، 10)Mv Laura( بود. 
ختالف معنی داري بین ارقام انتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که  گیري شد، میزان کارتنوئید، اندازهb، کروفیل aمحتواي کلروفیل

ها  آبی در همه الیندر اثر تنش کم bو کلروفیل  aنشان داد که کلروفیلطوریکه در این آزمایش و سطوح مختلف آبیاري وجود دارد، به 
  .افزایش یافت کاهش و کارتنوئید

 
  کلروفیلگندم، تنش خشکی،  :کلمات کلیدي

  
  :مقدمه

تعرق و محدودیت منابع آبی سبب بروز زیاد بودن میزان تبخیر و . زا و محدود کننده تولید گیاهان زراعی استیکی از عوامل تنش ،آبی کم
علت اصلی تنش آب در گیاه افزایش میزان تلفات آب یا کافی نبودن میزان جذب و .شودتنش خشکی در طول دوره رشد گیاهان زراعی می

تنش  و شدتها پیشی گرفته یا ترکیبی از هر دو عامل است که بر اثر آن میزان تلفات آب ناشی از تعرق بر میزان جذب آن توسط ریشه
اشاره  باشد،که از فاکتورهاي مهم اختالالت متابولیسمی می ROS1انواع اکسیژن فعال توان به افزایشمی اثرات تنشاز ).1(یابد افزایش می

هاي در کلروپالست، میتوکندري و پراکسیزوم سلول ROSمنبع اصلی هاي اکسنده و سرعت شدید انتقال الکترون تفعالیت متابولی.کرد
  ).10(باشدمی گیاهی
ROS 6(آیدهاي زیستیسلول مانند فتوسنتز، تنفس و تنفس نوري به وجود میفرایند طی از احیاء ناقص اکسیژن در.(  

اي از اکسایش نوري نشانه آبیکممحتواي کلروفیل تحت تنش کاهش  .باشدمیکلروفیل یکی از ترکیبات اصلی کلروپالست براي فتوسنتز 
 ).7( باشدمیوابسته به شدت تنش  آبیکممیزان کاهش محتواي کلروفیل در طی  .هاستها و تخریب کلروفیلرنگدانه

کلروفیل نیز به عنوان یک معیار پایداري . یابدثر تنش، تغییر میمیزان کلروفیل برگ نیز از جمله صفات فیزیولوژیک مهم است که در ا.
شواهدي در دست است که تنش آبی، میزان کلروفیل و جذب نور توسط گیاه . )8(مقاومت به خشکی براي انتخاب ارقام پیشنهاد شده است

-فتوسنتز بهاي کننده غیر روزنهتواند به عنوان یک عامل محدود میدهد و لذا کاهش میزان کلروفیل در شرایط تنش خشکی را کاهش می
.)2(حساب آید 
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  : هامواد و روش

مورد 1393تکرار درگلخانه و آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی در سال  3تصادفی با  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال
گندم پیشرفته الینرقم و  10که برروي )ظرفیت زراعی % 35و %60، %85(آبی سطح  کم 3فاکتورهاي آزمایشی شامل . بررسی قرار گرفت

  .ه شدانجام گرفت
به تدریج سائیده تا کلروفیل وارد محلول % 80ن وگرم از بافت برگ را با است 2/0. براي سنجش کلروفیل از بافت تازه برگی استفاده شد

دور  400دقیقه در  10محلول حاصل به مدت . میلی لیتر رسانده شد 20به حجم % 80ن ونی شود و در نهایت حجم محلول با استواست
مقدار . نانومتر توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد 470و  663و  648هاي و سپس جذب نوري محلول رویی در طول موج شدسانتریفوژ 

  .)3. (هاي زیر به دست آمدها و کارتنوئید طبق معادلهکلروفیل
Cha= 25/12  a 2/663  – 798/2  a 8/648  

Chb = 50/21  a 648/8– 10/5 a 2/663  

Cx = (1000 a470– 82/1  Cha – 02/85 Chb)/ 198 
ها با و رسم نمودار% 5در سطح احتمال LSD ها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین SASها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

  .گرفت انجام  Excelاستفاده از
  :بحثنتایج و 

شدت  پیشرفتو این صفت با ) = α%1(دار بوده معنیa میزان کلروفیل بر  ژنوتیپو  آبیکمنتایج این پژوهش نشان داد که اثر متقابل 
میزان کمترین  د ومشاهده شبدون اعمال تنش 5 الیندر )a ) mg613/1میزان کلروفیل بیشترین . کاهش یافت هاالینتنش در همه 

  ).1شکل(بود  )FC35%(شدید تنش مربوط بهنیز )a ) mg32/0کلروفیل 
  

.  
  

به طور  هاالین در همه bبا افزایش شدت تنش میزان کلروفیل ). α%=1(قرار گرفت  الینآبی و نیز تحت تاثیر تنش کم bکلروفیل 
شرایط تنش و کمترین میزان آن در در شرایط بدون تنش 4الین ، در bبه نحوي که بیشترین میزان کلروفیل . یافت کاهشداري معنی
  ).2شکل (و مشاهده شد 9در الین )FC)35%شدید
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  بحث
دهنده فعالیت اکسیژن فعال و افزایش هاي آنزیمی کاهشتنش خشکی باعث تولید اکسیژن فعال و ایجاد اختالل در سیستم

گروپا و ).9(شود می aو  bها و کاهش غلظت کلروفیل ها و خسارت به غشاي سلولی موجب تخریب رنگدانهپراکسیداسیون چربی
ها هاي محیطی میزان سنتز کارتنوئید در برگ به علت نقش آندر پژوهش خود بیان کردند که در مراحل اولیه تنش )2008(بناویدس 

تطابقگیاه با با شت زمان و همزمان ها در برابر اثرات تخریبی انواع اکسیژن فعال افزایش یافته اما با گذدر حفاظت از ساختار کلروفیل
درحالی که . یابدسلولی کاهش می CO2ها بسته شده و در نتیجه غلظت آبی روزنهدر اثر تنش کم.کندها کاهش پیدا میتنش میزان آن

لروپالست این شرایط فتوسنتز آسیب دیده و  تحت. شودهاي مزوفیل منجر به آسیب به دستگاه فتوسنتزي میاز دست رفتن آب سلول
هاي پژوهش .)12(گرددمی ROSافتد که منجر به تولید در معرض انرژي برانگیخته مازاد قرار گرفته و احیا نوري اکسیژن اتفاق می

آبی در و تنش کم bو  aدر رابطه با کلروفیل ). 11(یابدآبی کاهش مینشان داد که محتواي کلروفیل کل تحت تنش کم اینگونه پیشین
هاي برگ و تخریب کلروفیل در هاي کلروپالست، کاهش رنگدانهآبی منجر به هیدرولیز پروتئیننین عنوان کرد، که کمچتوان برگ می

-ها تحت تنش توسط آنزیم کلروفیالز، پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی کاهش میمراحل اولیه تخریب پروتئین شده و غلظت کلروفیل
ها و تخریب نوري رنگدانهممانعت نوري . در گندم در اثر تنش قبال گزارش شده است  a/b، نسبت کلروفیل aکاهش کلروفیل ).7(یابد

یابد که با نتایج می کاهشدر اثر تنش خشکی bنتایج ما نشان داد که کلروفیل  .)4(ممکن است به این قبیل تغییرات کمک کند
Mafakheri  داردمطابقت )5(و همکاران.  
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